
Ne-am intors in timp
Sibiul juca totul pe o singura carte: centrul orasului. Doar ne pregateam sa fim Capitala Culturala a
Europei, asa ca importante sume de bani mergeau spre infrastructura centrului orasului. Cazarma 90 se
pregatea sa primeasca cel mare cort in care urmau sa se desfasoare cele mai mari concerte pe care le-au
vazut sibienii in urbea lor. Vorbeam despre cum ar arata cartierul Resita 2, dar nu inainte ca "fata"
cladirilor istorice sa fie schimbata. Un apartament cu doua camere pe bulevardul Mihai Viteazu costa
35.000 - 36.000 de euro. Se intampla in 2006. Au trecut 4 ani de atunci. Centrul si-a schimbat fata. Cortul
nu mai exista in Cazarma, ci intr-un depozit. Cat despre cele 100 de locuinte sociale care urmau sa apara
in Cartierul Resita 2, nu exista nici acum. Mult prea ocupati sa dezvolte proiecte personale, din care
ieseau bani frumosi, contructorii nu au mai vrut sa lucreze cu statul. Suntem in 2010 si apartamentul
decomandat de pe bulevardul Mihai Viteazu, cu doua camere, costa tot 35.000 - 36.000 de euro. Poate
acum constructorii vor lucra din nou cu statul, cand piata imobiliara s-a intors in acel punct din care a
plecat in 2006. Daca ne vom intoarce vreodata, peste timp, din nou la 2007 - 2008, la boom-ul imobiliar,
nimeni nu poate preconiza. Cei mai multi spun ca nu vom mai avea niciodata de-a face cu asemenea
cresteri de preturi. 
  
  Locuinte noi, da` de unde?
  
  Faptul ca piata imobiliara nu s-a prabusit de tot in 2009 este explicat de specialistii in imobiliare prin
faptul ca programul "Prima Casa", cu toate neajunsurile pe care le-a avut, a mai impins oamenii spre
credite. Doar pe cei care s-au mai incadrat in cerintele bancilor, pentru ca multi nu au avut continuitate la
ultimul loc de munca, ramanad someri si, astfel, au fost respinsi de sistem. Chiar si asa, piata imobiliara
din Sibiu a scazut cu peste 60% in ceea ce priveste numarul de locuinte vandute si cu cel putin 50 la suta
ca si pret. in 2007 - 2008, de exemplu, apartamentul de pe bulevardul Mihai Viteazu nu ar fi putut fi
cumparat la un pret mai mic de 60.000 de euro. Şi chiar daca scaderea este destul de mare, specialistii
spun ca e posibil ca acest lucru sa se mai intample si pe viitor. Mult asteptatul program "Prima Casa", in
varianta noua, nu este asteptat ca un salvator. Ba din contra. "Nu stim cum va fi noul program. Daca va fi
doar pentru locuinte noi, va fi o problema, deoarece in Sibiu nu prea mai sunt locuinte noi care sa nu fi
fost achizitionate si nici investitorii nu mai arunca cu banii in imobiliare", a spus presedintele Uniunii
Nationale a Agentilor Imobiliari, Bogdan Gicu.
  
  Bugetarii disponibilizati duc piata in jos
  
  Reprezentantii UNAI spun ca mare parte dintre cei care au luat credite imobiliare prin intermediul
programului "Prima Casa" in 2009 angajati din sistemul bugetar. "Angajatii la stat aveau un scoring
foarte bun, programul fiind, de altfel, garantat de stat", a mai spus Gicu. Odata cu disponibilizarile,
angajatii acestui sector nu vor mai putea accede la banii paziti cu strasnicie de banci. Iar cei care vor
putea, nu prea vor mai avea de unde alege, in conditiile in care programul se anunta doar pentru locuinte
noi. Singura scapare, pentru ca piata imobiliara sa nu pice definitv in 2010 ar fi ca programul sa mai
functioneze conform fostelor norme.
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